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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA  

Statut Szkoły w Rozdziale 7 określa warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

dotyczące zachowania. 

 

Normy obowiązujące w szkole: 

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

 

Uczeń: 

- nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia; 

- przynosi potrzebne przybory, książki, zeszyty; 

- punktualnie przychodzi na zajęcia szkolne; 

- bierze aktywny udział w lekcjach oraz uzupełnia braki wynikające z absencji; 

- dotrzymuje ustalonych terminów (usprawiedliwienia nieobecności, zwrot książek, 

sprawdzianów i innych prac); 

- posiada zeszyt korespondencji umożliwiający kontakt rodzice-nauczyciele; 

- aktywnie pracuje na lekcjach (nie odmawia wykonania poleceń nauczyciela; 

- nosi strój galowy podczas uroczystości szkolnych, państwowych (czarna lub granatowa 

spódnica/spodnie, biała bluzka bez dodatkowych ozdób); 

- przestrzega regulaminów obowiązujących na terenie szkoły; 

- zmienia obuwie w szatni; 

- w czasie zajęć lekcyjnych i przerw nie korzysta z telefonu i innych urządzeń multimedialnych 

bez wyraźnej zgody nauczyciela. 

 

2. Postępowanie zgodne  z dobrem społeczności szkolnej 

 

Uczeń: 

- wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska; 

- reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się im przeciwdziałać; 

- jest uczciwy w stosunku do nauczycieli i kolegów (nie ściąga, nie podpowiada, nie spisuje 

prac domowych); 

- chętnie pomaga kolegom w klasie; 

- nie popada w konflikty z innymi uczniami i pracownikami szkoły. 
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3. Dbałość o honor i tradycje szkoły 

 

Uczeń: 

- aktywnie i dobrowolnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy lub szkoły; 

- przygotowuje i uczestniczy w organizacji uroczystości i apeli szkolnych; 

- godnie reprezentuje szkołę biorąc udział w konkursach, zawodach, imprezach  

i uroczystościach pozaszkolnych. 

 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej 

 

Uczeń: 

- jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowną w rozmowach, dyskusjach, także   

w sporach; 

- nie używa wulgarnych słów. 

 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób 

 

Uczeń: 

- stosuje się do wskazówek nauczycieli i opiekunów podczas wyjść i wycieczek szkolnych 

(również dotyczy wyjść na basen); 

- nie wdaje się w żadne bójki, agresywne zachowania w szkole i poza nią; 

- we właściwy i bezpieczny sposób korzysta z pomocy szkolnych i własnych,  

w przypadku przypadkowych zniszczeń wychodzi z inicjatywą dokonania naprawy lub 

rekompensaty szkody; 

- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole 

- nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (np.: noże, scyzoryki, zapałki); 

- dba o swój wygląd i higienę osobistą; 

- zauważa i reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu innych uczniów;  

- nie stosuje używek szkodliwych dla zdrowia (alkohol, papierosy, napoje energetyzujące); 

- nie opuszcza samowolnie terenu szkoły, nie oddala się od grupy. 

 

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

 

Uczeń: 

- zachowuje się kulturalnie podczas uroczystości i imprez szkolnych; 

- dba o środowisko, nie zaśmieca i nie niszczy otoczenia; 

- prezentuje nienaganny, schludny wygląd codzienny (bez makijażu, nadmiernej biżuterii, 

koloryzowania włosów, spódnica/spodnie minimum do kolan, bluzki zasłaniające brzuch  

i plecy bez symboli wywołujących konflikty). 
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7. Okazywanie szacunku innym osobom 

Uczeń: 

- okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły; 

- okazuje szacunek ludziom starszym, chorym, niepełnosprawnym; 

- kłania się nauczycielom i pracownikom szkoły w szkole i poza nią; 

- reaguje na zwracane uwagi i stara się do nich dostosować. 

 

Oceny: 

 

WZOROWE 

Uczeń nie ma ani jednej uwagi negatywnej dotyczącej przekroczenia obowiązujących norm. 

BARDZO DOBRE 

Uczeń ma nie więcej niż 3 uwagi nacechowane niską szkodliwością i są to uwagi 

niepowtarzające się. 

DOBRE 

Uczeń ma nie więcej niż 5 uwag negatywnych, ale jego zachowanie nie przeszkadza  

w pracy nauczycielom, kolegom, innym pracownikom szkoły, zwracane uwagi zazwyczaj 

odnoszą pozytywny skutek. 

POPRAWNE 

Uczeń ma nie więcej niż 9 uwag, pojawiają się uwagi powtarzające się, ale o niskiej 

szkodliwości, wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem. 

NIEODPOWIEDNIE 

Uczeń ma nie więcej niż 15 uwag, są to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym  

i świadomym łamaniu norm, pojawiają się uwagi o znacznej szkodliwości dla siebie i innych. 

NAGANNE 

Uczeń: 

- ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych;  

- bierze udział w bójkach, kradzieżach;  

- znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi;  

- stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie; 

- rozmyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne; 

- opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia;  

- wielokrotnie spóźnia się na zajęcia;  

- działa w nieformalnych grupach;  

- ulega nałogom;  

- nie wykazuje poprawy pomimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych. 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA zatwierdzone przez 
Radę Pedagogiczną Uchwałą z dnia 13.09.2018 r. 

KRYTERIA zaopiniowane przez Radę Rodziców na posiedzeniu w dniu 26.09.2018 r. 


